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  םיקחשמ תרבוח
ןל מספר בין אחד לשלוש. לאחר שכוללחשוב ע ןשעליה ותלחניכ ריאמ -לחיצה טלפתית 

 מולאחת להיעצר  ןבב בחדר. לשמע מחיאת כף שלך עליהלהם להסתו יחשבו על מספר הור
 על פי המספר שבחרו. ידיהןלחוץ ביחד זה את , וליהיהשנ

               מידה ונכשלו ימשיכו לחפש ו במשימה ויעמדו בצד. בהצליח ןם לחצו את אותו מספר לחיצות שניהא
 .ןזוג תבאת 
הולפרוס ידי  ים, לפסק רגליהלעמוד במקומ ה, עליתנתפס מישהיכאשר  -תופסת עכברים 

 .הלזחול בין רגלי כהצרי השלא נתפס מישהיוכל לחזור למשחק, תלצדדים. על מנת ש
 .הואת מציל תלתפוס את הנתפס תראשיה אינ תס, התופת*בזמן המעבר בין רגלי הנתפס

לעמוד במקומות הגבוהים  ןעליה ןוכל לתפוס אותתלא  תעל מנת שהתופס -תופסת גובה
 שניות. 5 -יות במקום גבוה יותר מ*אסור לה על הרצפה. תמהרצפה. ניתן לתפוס רק את מי שעומד

על  פסלהיתעל מנת לא על שם של צבע.  המכריז תבתחילת המשחק התופס -תופסת צבעים
 ומכריז על צבע אחר. תלתופס כתהופ תלגעת בצבע. מי שנתפס ותתתפהמש
תואח תהיה התופסתמהם  תזוג אחד כך שאחי לזוגות. פרק חניכותאת ה יחלק -תופסת מרפקים 

. כדי לא להיתפס על תהבורח ילרדוף אחר המתחיל תיד ביד, והתופס ותהזוגות משלב .תהבורח
 תמתנתק היהשניהזוג  תעל המגרש. עתה ב ותמבני הזוג הרצ תידיים עם אחלשלב  תהבורח
 .תלהיות הבורח כתישייה שנוצרה והופמהשל
הם תופסים כשרשרת בידיים שלובות.הנתפסים מצטרפים לתופס, ו -תופסת שרשרת 

ה בשתי שורות. יאותן אחת מול השני ידילשתי קבוצות והעמ ותאת החניכ יחלק -תפסוני
הקבוצה היריבה  ותיגש לקבוצה היריבה. על כל חברתמאחת הקבוצות ש תתנדבמ יבחר

 נתמהקבוצה, נות ותשונ חניכותלשלושה  תניגש ת. המתנדבתלהושיט יד קדימה כלפי המתנדב
זאת  תא אומרי: "ני". כאשר הת: "סו" ולשלישיתא אומריה יה: "תיפ", לשנית'כיפים' ואומר ןלה
חזרה  הא מגיעיעד שה הלרדוף אחרי כהצריה'כיף' האחרון,  את השקיבל אתלברוח, וז העלי

, ואם ה" שלה"שבוי האחרי פהשרד כהלהגיע בלי להיתפס אז החני ה. אם הספיקהלקבוצת
את מי  ותע"י החלפה או אם מפסיל ות. ניתן לשחרר שבויה" בעצמהא "שבוייה -הנתפס

 .האצל השהשבוי
היא לגלות את החוקיות שהקב'  התצא החוצה. מטרתש תמתנדב יבחר -אנדרלמוסיה

יענו ע"פ  ותהקב' ויהיו אישיות. החניכ ותי שאילת שאלות. השאלות יופנו לבנהמציאה ע"
ת את אח תשואל השיצא כהיות היא האדם שיושב מימיני. החניהחוקיות. דוגמא: החוק

 תנסה המתנדבתוכן הלאה. כך  המימינש אתא עונה על זי"יש לך סוודר?" וה ותהחניכ
את שם הסבתא של  הטועה בתשובה )למשל לא ידע ותהחניכ תלגלות את החוקיות. אם אח

(, אומרים "אנדרלמוסיה" ואז כל הקבוצה קמה ומחליפים במקומות. המימינ תהיושב
 .ממשיכים כמובן עם אותה חוקיות

ור המשחק לקבוצה לבחור חפץ שנמצא באז ריצא. אמתש תמתנדב יבחר -הקומקום שלי
לדוגמא:  האת החפץ כאילו היה הקומקום של תמתאר הבתור כהין. כעת כל חניונראה לע

להיכנס ולאחר  כהומקום שלי אפשר לפתוח". קרא לחני"הקומקום שלי צהוב", "את הק
 לנסות לזהות. ההקבוצה )בסבב( עלי החפץ ע"י  רתיאואת  הששמע
בכיסא הנוטה על  תאוחז ןמה תבמעגל , כך שכל אח ותאת החניכ יסדר -כיסאות נופלים

מה. למחיאת כף שלך, על כל שתי רגליו האחוריות בלבד, כך שאם יעזבו אותו, ייפול קדי
לעבור לכיסא אחד ימינה מספיק מהר כדי לתפוס אותו לפני שייפול. אפשר לשכלל  ותהחניכ

ולהמציא סימנים נוספים .)שתי מחיאות כף למעבר לכיסא השמאלי, רקיעה לסיבוב במקום 
  וכו'(
ות )כמו ביצה(. . על הקבוצה לבחור מילה בעלת שתי הברכהחני יאיהוצ-מילים בהברות

. בהינתן האות על כל תת קבוצה לצעוק, תאת המתנדב יסייים. הכנתאת הקבוצה לש יחלק
 לנחש מהי המילה. תחזק ככל האפשר, בו זמנית, את אחת משתי ההברות. על המתנדב

 את ההברה שלהן.קבוצות. צועקים בו זמנית  4-5הברות וכמובן  4-5הערה: כדי להקשות: מילה בת 
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צא. על שאר הקב' להתחלק לזוגות כאשר כל תש תמתנדב יבחר -ימשחק הזיכרון אנוש
תערבבים ביניהם ויושבים זוג ממציא תנועה משותפת )הרמת יד, גירוד באוזן וכדו'(. הזוגות מ

ת ניחוש ניסיונו 01 השברשות רי להאמו כהלחני י. קראהזוגת ליד ב כהשב חניתכך שלא 
 תואומר ותעל שני חניכ המצביע כהניחוש נוסף. החני תא מקבליכאשר על כל ניחוש נכון ה

ע"י  האסוף את הזוגות שמצאתוכך, כמו במשחק הקלפים  ןלעשות את התנועות שלה ןלה
 .ןה, שיתחרו ביניותאפשר לבחור שני מתנדב הערה: גלה את כולם.תהורדת ראש עד ש

ר על כל מדבקה מילה או לחניכים על המצח מדבקות כאש יקיהדב -משחק המדבקות
לומר  תשאלות בניסיון לגרום לכל אח האת השני תלשאול אח ותלחניכ רימשפט. אמ

. תיוצא - הלאת המילה ש תעל המצח. מי שאומר האת המילה/משפט שכתוב/ה ל הבתשובת
 .נהאחרו תמי שנשאר תמנצח
למעגל  יפי. הוסהגיד את שם סבתת תבקבוצה סבב ובו כל אח כיער -משחק הסבתות

" לקום ולעבור לכסא הריק האת שם אחת הסבתות, על "הנכד ריואמ יעוד כיסא. פתח
ולהגיד שם נוסף של סבתא. המשחק ממשיך כך עד שנמאס או עד ששוכחים את שמות 

 הסבתות.
שם/ מספר לפי  תלכל אח ילשבת במעגל וחלק ותאת החניכ יהנח -נשיא סגן מזכיר

לפי סדר עולה  מצד שמאל לסגן, מזכיר ואחר מכן מספרים מיבנשיא והתקד יליסדר. התח
כי כעת המעגל מסודר לפי סדר חשיבות מהנשיא עד המספר האחרון. על  ריוכו'(. אמ 1,2,0)

פי קצב קבוע מתחילים את המשחק )שתי טפיחות על הרגליים ומחיאת כף(. הנשיא מתחיל 
אומר נשיא ואז מספר מסוים )הדיבור הוא עם מחיאת הכף(, לאחריו מי שהוא נקב במספרו ו

. מי תמתבלבל י/מספר אחר. המשחק ממשיך עד שמישהאומר שוב את מספרו ושם
שלב קדימה.  מתמתקד הה אחריתייוכל מי שה נהלהיות אחרו תעובר השהתבלבל

תפקידם משתנה  זותז ותנם לפי הכיסאות כך שברגע שהחניכהתפקידים והמספרים ה
בהתאם לכסא. המשחק נגמר שמצליחים "להפיל" את כל המועצה )נשיא, סגן ומזכיר( או 

 שפשוט קצת נמאס.
להם שמות )ע"פ סדר ישיבה(: תפוז, בננה,  יאת הקב' במעגל וחלק יביהוש -סלט פירות

 תמתנדב יפירות אחרים העולים על דעתך(. בחר 1ל מלון, תפוז, בננה, מלון וכן הלאה )או כ
"בננה", על כל  הכריז על אחד הפירות. לדוגמא אמרתכיסא( ו העמוד במרכז )כעת אין לתש

ללא  ה. מי שנותרהלתפוס כיסא לעצמ הם ולהחליף מקומות ובזמן הזה מטרתהבננות לקו
 מקומות. ותומחליפ תוקמ ןבמרכז. כשאומרים "סלט פירות" כולעמוד תש הא הבאיכיסא ה
מצבים:  1במשחק  -פיו פיו 

 טעינה: שליפת שני האגודלים אל מאחורי הכתפיים, לטעינת הנשק.
 הגנה: הצלבת הידיים על החזה לשם הגנה.

 ירייה: הושטת האקדח )האצבע השלופה( קדימה לעבר אחד המשתתפים.
 למשחק קצב של שתי תפיחות על הברכיים ובחירה של אחד המצבים.

 אין לבחור בהגנה יותר מפעמיים רצופות. אין לירות בלי לבצע קודם טעינה.
 אם משתתף נורה בלי שהיה מוגן, הוא פסול ויוצא מהמשחק.

קרב יריות בסגנון המערב הפרוע: הם פוסעים גב  םביניהכאשר נותרים שני משתתפים, הם עורכים 
"פיו פיו". זה שמצליח להגיד "פיו פיו" צעדים, מסתובבים ויורים אחד בשני תוך אמירת  01אל גב 

 במשך הזמן הארוך ביותר, בלי לשאוף אויר או להפסיק, הוא המנצח במשחק.
למצוא  ותאת האות הראשונה. על החניכ ותלחניכ רימילה )רצוי ארוכה( ואמ יבחר -קונטקט

ם. אם תת ביניהם הגדרות למילימילים המתחילות באות זו )ע"מ להשיג אותיות נוספות( ול
גדרה את הה נהשנת כהלחני תא אומריפרוש של הגדרה מסוימת ה תשיודע תחושב כהחני

ילה אכן חשבו על אותה מ ןאת המילה. אם ה ותמרואו 1, 2, 0 ות"קונטקט!" ואז יחד הם סופר
 ןה של המילה שבחרת. בשלב הבא עליהאת האות השניי ןואמרו אותה יחד, עליך לתת לה

 לגלות את המילה. ןבאות הראשונה והשנייה כאשר מטרת למצוא מילים שמתחילות
חשב על המילה "אנדרלמוסיה" ואמר לחניכים "א'". אחד החניכים  כהדוגמא למהלך משחק: המדרי

חשב על המילה "ארון" ואמר בקול "שמים בו בגדים" חניך שני הבין שמדובר ב"ארון" ואומר 
ניה "נ'". חניך שלישי חשב . המדריך נותן אות שומרים "ארון"וא 1"קונטקט!" יחד הם סופרים עד 
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על "אנמיה" ואמר "מחלה שנגרמת מחוסר ברזל בדם". חניך אחר אמר "קונטקט!" והנה הם זכאים 
 לקבל אות נוספת.

הערה: אם המדריך מנחש הגדרה מסוימת הוא יכול להגיד בקול רם וכך יקלקל לחניכים וימנע מהם 
 לקבל אותיות נוספות.

 י רילעמוד במעגל ולהסתכל למטה לכיוון הרגליים. הסב ותלחניכ ריאמ -עינייםרגליים
 ותחניכ 2 -לכיוון העיניים -למעלה להרים את עינייםן : "עיניים" עליהתאומר שכאשר את

מורידים את המבטים "רגליים",  תאומר מהמשחק. כאשר את ותויוצא ותשיצרו קשר עין נפסל
 לא ליצור קשר עין. השהצליחי מ תבחזרה לרצפה וכך הלאה. מנצח

קצב, יש לשמור על הקצב לאורך כל  ןאית יבמעגל ועש ותאת החניכי ביהוש -דג אחד
: שתי תאומר יה: דג אחד. השניתאומר נההראשו כהסבב שבו החני יריהמשחק. כעת העב

החמישי צריך להגיד: שני  כה: פלופ למים, החנית: זנב אחד, והרביעיתעיניים, השלישי
גיד ת תשמיני כה: שתי זנבות חניתשביעי כהגיד: ארבע עיניים, חנית תם, ולכן השישידגי

: פלופ למים )הפלופ נאמר לפי מספר הדגים(  וכן הלאה תתשיעי כה:פלופ למים, חני
 כאשר אסור להתבלבל בחישוב ו/או בקצב.

ץ לחשוב על עיר באר ותהחניכ תלאח ריקבוצה במעגל ואמאת ה יביהוש -לחמור גדו
להגיד את האות השנייה )הוא ,  כהצרי האחרי הולהגיד בקול רם את האות הראשונה, הבא

וזה בסדר כל עוד קיימת עיר כזו( וכן הלאה. כאשר   -לחשוב על עיר אחרת הכמובן, יכול
 שהתחלנו עיר חדשה.  נגמרת עיר יש להתחיל, לפי הסבב, עיר חדשה מבלי לומר בקול

 תכאשר כל אח 01היא לספור עד  ןכי המטרה שלה ותלחניכ ריאמ -01לספור עד 
אמרו את אותו מספר יחד שאו יותר  ותי חניכמספר בלי תכנון או תאום מראש. אם שנ תזורק

 יש להתחיל מההתחלה.
את הקצב לאורך כל  ריקצב. שמ יבמעגל ועש ותאת החניכ יביהוש -תן שם של
להגיד: "שם.."  אח"כ  האחרי ה" לבאלהתחיל ולהגיד: "תן.. ותהחניכ תלאח רישחק. אמהמ

שם של איזה שהוא נושא כולל )למשל:  תבסבב אומר תרביעי תשיוצאכה "של" והחני
ממנו והלאה לנקוב בשמות פרטים של  ותם, מכוניות ועוד(, על שאר החניכפרחים, עצי

 פריט. תמי שלא מוצא תהנושא הכולל. )למשל פרחים: כלנית, נורית, נרקיס ועוד(.נפסל
'חנות,  ןסיטואציה ע"פ בחירתך או בחירת ןלה ניות ותשני מתנדב איבחר -ב' -דו שיח בא(

במשפטים וכל משפט מתחיל באות ע"פ  ותמתמסר ןלנהל דו שיח כאשר ה ןבי"ס ועוד(, ועליה
 ." "באמת?" "גברת, אני לא משקר" וכן הלאהאותך ב. לדוגמא: "אני אוהב-סדר הא

ל ומישהי אחת עומדת באמצע. היא צריכה לתפוס מקום לשבת. בת יושבים במעג -ראשי תיבות
ואי באחת מתחילה ואומרת ראשי תיבות של מישהי מעגל לדוגמה :ברוריה נעמן אז היא יכולה להגיד "

ואז הבת שאמרו שאת הראשי תיבות שלה צריכה מהר להגיד ראשי תיבות של מישהי אחרת " לךנ
 תוכל להקים אותה מהמקום.לפני שהבת שבאמצע תגלה שזאת היא ו
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טלפון מתוקן 
טלפון שבור 
אני יושבת תחת עץ רענן 
שני כלבים ועצם 
שלוש מקלות 
הכדרים באים 
דג מלוח 
פלונטר 
הדגל 
 תעיוורפרה 
רוצח 
מאפיה 

7 בום 
חתול ועכבר 
טבעת 
הרוח נושבת 
עוכבת 
השעון 

אף פעם לא 
הגזר 
וואה 
ווה קווהק -א 
טמפה טמפה 
...כשאת רואה... תעשי 
חמור של המשיח 
ים יבשה 
דפיקה מהירה 
זרם 
 

 מדריכות יקרות ואהובות כ"כ!!

 המון בהצלחה...

 תמיד פה בשבילכן,

 תמר.

 

 

 ד"סב


